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Productlvltățlle înalte, producția sporită 
de cărbune au un singur suport: 
RITMICITATEA
• Sarcinile de plan anuale la producția 

de cărbune extrasă la zi, au fost depășite 
cu 18691 de tone

• Productivitatea muncii planificată pe 
întreprindere a fost depășită cu 62 kg/post

• Planul lucrărilor de pregătiri a fost de
pășit, de la începutul anului, cu 251,5 ml, 
iar la investiții cu 545 ml.

Ritmicitatea realizărilor, 
caracteristică esențială în 
activitatea productivă a 
colectivului întreprinderii 

, miniere Paroșeni, una din
tre cele mai tinere dar și 
mai mecanizate mine din 
Valea Jiului, continuă și 

in această ultimă lună a a- 
nului.

în nici una din zilele 
care au trecut din luna de
cembrie cota realizărilor 
nu a scăzut sub nivelul 
sarcinilor de plan. Aceste 
rezultate s-au obținut prin 
productivitatea mereu cres- 
cîndă. Pe primele 7 zile 
lucrătoare ale acestei luni, 
productivitatea muncii în 
abataje a fost depășită cu 
peste 300 kg/post, ceea ce 
a făcut ca 
treprinderii, 
câtor să fie 
nilor de 
kg/post.

Fără nici 
contribuție de seamă 
obținerea acestor rezultate

.. .<<«««.. <<<<<<<.

la nivelul în- 
același indi- 

superior sarci- 
plan cu 112

o îndoială, o
la

și-au adus-0 brigăzile din 
abatajele dotate cu com
plexe mecanizate, oamenii 
cu o bogată experiență și 
o înaltă calificare. Minerii 
din formația condusă de 
cunoscutul miner Francisc 
Fazakaș au extras supli
mentar, în acest început 

de lună, Deste 1200 de tone 
cărbune printr-o sporire a 
productivității muncii cu 
1200 kg/post. La rîndul 
lor, ortacii Iui Ilie Filiche, 
un alt miner de vază al 
Paroșeniului și al întregii 
Văi, au obținut în numai 
două zile — 6 și 7 decem
brie — 800 tone peste plan 
la producția de cărbune ex
tras, iar productivitatea 
muncii a fost depășită cu 
4 tone pe post în aceeași 
perioadă de timp.

Realizările întregului an 
și, în mod deosebit, ale a- 
cestui început de lună sînt 
garanțiile rodniciei anului 
viitor.

Dorin GHEȚA

laî Constructorii de
; Grupul de șantiere Va- 
| lea Jiului al T.C.H. Pe- 
■ troșani au atacat un nou 
; obiectiv — sediul noii 
I tipografii.
■■ Cupa excavatorului
: condus de Ion Busuioc 
• a „mușcat" pentru pri-
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ma dată joi din terenul 
înghețat dintre Muzeul 
mineritului și actualul 

. sediu al redacției. Con
dițiile vitrege ale sezw-
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TRIADA )NVAȚAMINT - CERCETARE ■ PRODUCȚIE 
asigură eficiență formativă procesului de pregătire 

a cadrelor inginerești în minerit

X

: dică pe vrednicii cons- 
! tructori să muncească 
j într-un ritm susținut la 
; obiectivul ce are terme- 
! nul de predare în anul 
! viitor. După numai trei 
; zile, au fost exca- 
i vați peste 200 mc 
: de pămînt. Zilnic la eu-
■ pa excavatorului sînt
! prezente 2—3 și chiar 4 
| autocamioane care
■ transportă pămîntul.
I îl căutam în șantier 
i pe maistrul Florin Coz- 
j ma, șeful punctului de .1
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Institutul de mine din 
Petroșani dispune de o bo
gată bază materiala, cons- 
tînd din amfiteatre, săli de 
seminarii și 
peste 50. de 
două ateliere 
— proiectare 
ducție. toate 
la nivelul ultimelor exigen
țe impuse de împletirea ar
monioasă a procesului de 
învățămînt cu cercetarea, 
proiectarea și producția. 
In cei 30 de ani de exis
tență a Institutului de mi
ne în Valea Jiului s-au 
creat condiții favorabile 
pentru ca multe activități 
specifice învățămîntului 
superior (practica în pro
ducție. întocmirea proiecte
lor de an și de diplomă, 
activitatea de cercetare ști
ințifică și proiectare teh
nologică etc.) să se desfă
șoare în condițiile concre
te ale unităților miniere,

Prof. Ion MIRCEA
(Continuare în pag. a 2-a)

de proiect, 
laboratoare, 

de cercetare 
și micropro- 
fiind utilate

sa.... 3'4 ;

La l> M. Aninoasa

Contrar unor exigențe 
imperioase ale actualei e- 
tape de dezvoltare a mine
ritului Văii Jiului, caracte
rizată 4e introducerea în 
ritm rapid a progresului 
tehnic în subteran, la I.M. 
Aninoasa ritmul acțiunilor 
privind policalificarea a 
fost întrecut de cel al ex
tinderii în abataje a tehno
logiilor moderne. Iată ce 
ne spunea în acest sens un 
cunoscut șef de brigadă de 
la complexele mecanizate, 
tînărul Traian Cerna:

— Policalificarea perso
nalului direct productiv 
din abatajele dotate
complexe mecanizate este 
condiția esențială a pune
rii în valoare a potenția
lului tehnic, a folosirii la 
parametri ridicați a utila
jelor. Asupra acestui a- 
devăr ne convingem, la 
noi în abataj, zi de zi. O 
confirmă si faptul că ac-

tivitatea din 
dus de Ion 
suși poli calificat, este or
ganizată superior, iar re
zultatele muncii sînt mai 
rodnice. De asemenea, cu 
mai multă pricepere și, fi
resc, cu mai mare eficien
ță își desfășoară lucrul 
muncitorii policalifioați 
cum sînt Petru Vlașin, Du
mitru Netotea sau Mircea 
Porojniuc, care, după ab
solvirea primului curs de 
policalificare, au realizat

schimbul con- 
Herlea, el în-

un salt calitativ în stăpî- 
nirea și mîhuirea utilaje
lor. Eu însumi socotesc că 
am învățat foarte mult cu 
prilejul policalificării.

Din păcate, la I.M. Ani
noasa primul curs de poli
calificare, încheiat încă din 
luna august a.c., nu a fost 
urmat imediat de un altul,

Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Laboratoarele și atelierele Institutului de mine 
sînt dotate cu aparatură, mașini și instalații care o- 
feră condiții optime pentru desfășurarea unui învă- 
țămînt eficient. Pregătirea viitorilor specialiști în mi
nerit se completează cu practica nemijlocită, cadru 
în care se nasc temele pentru cercetarea științifică, 
pentru promovarea și aplicarea tehnicii și tehnologi
ilor moderne în mineritul Văii Jiului.

J
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în sala de apel a minei 
Uricani se va desfășura 
luni (ora 10,30) un specta
col pentru mineri prezen
tat de poeți, actori și inter
pret ai muzicii populare, 
ușoare și folk din cadrul

In numele interesului major al societății cerem:

să se ia măsuri drastice!
împreună cu mai mulți lucrători din cadrul Mi

nisterului de Interne am efectuat, în dimineața zilei 
de 8 decembrie a.c., un raid pe arterele de circulație 
ale municipiului. Tema : folosirea autovehiculelor
proprietate de stat în condiții de eficiență sporită, la 
întreaga capacitate, conform reglementărilor legale. 
Ce-am întîlnit ?

Ora 7,15. La un semn al 
lucrătorului de miliție, au
tobasculanta cu numărul

HD 
păr-

Ac-

de înmatriculare 31 
2434 oprește în afara 
ții carosabile.

— Bună dimineața, 
tele la control, vă rog.

Șoferul Gheorghe Vîrdo- 
rie, de la S.T.R.A. Petro
șani, prezintă actele, îm
preună cu foaia de parcurs. 
Să vezi și să nu crezi I O 
mașină de 6,5 tone, fără 
încărcătură, bineînțeles,

circula de la S.T.R.A. la 
beneficiar — atelierul me
canic Livezeni, iar de aici 
la I.U.M.P. după tablă, așa 
cum ne spunea șoferul. E 
oare normal ca tabla 
fie transportată cu 0 
culantă ? Dacă 
fost unicul caz. 
următoarea 
care a tras pe dreapta a 
fost o carosată 
21 HD 1157, tot 
S.T.R.A., care

să 
bas- 

ar fi 
Dar, 

mașină

cu nr. 
de la 

transporta 
cinei tuburi de oxigen de 
la I.U.M.P. ]a ' Fabrica de

oxigen. Deci, o 
capacitate de 5 
porta circa 500 
foaia de parcurs conducă
torul auto Mihai Guță 
scria „transport cu încăr
cătură".
cutat, 
fără a

mașină cu 
tone trans- 
kg iar pe

Au mai cir- 
de asemenea, 
fi încărcate, pe 

diferite distanțe și la di
feriți beneficiari mașinile 
31 HD 455, conducător au
to Adrian Peteu, 21 HD 
2754 (de 7,5 tone) avîndu-1 
1a bord pe conducătorul 
auto Andrei Călina, un
tractor „U 650" 41 HD 2672 
care consumă 5 litri de
motorină pe oră, toate de 
la S.T.R.A.

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

cenaclului „Serbările Scîn- 
teii Tineretului-' (T.S.)

-------------
Complexul de preluare, 

valorificare și industriali
zare a legumelor și fructe
lor a perfectat cu ocoalele 
silvice Lupeni, Petroșani și 
Hațeg, livrarea a 3500 brazi 
pentru pomul de iarnă. U- 
nitățile complexului vor 
începe desfacerea acestor 
brazi către populație din 
15 decembrie a.c. (T.V.)
♦--------------
De la întreprinderea co

mercială de aprovizionare 
cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare am aflat vești 
bune. în luna decembrie, 
prin rețeaua comercială de 
desfacere, populația Văii 
Jiului va fi aprovizionată 
cu peste 200 tone de por
tocale, 16 tone de măsline, 
15 tone de cafea, 200 kg 
scorțișoară, 180 kg foi de 
dafin și 24 tone de bana
ne. (T.V.)

Luni, de la orele 16 și 
18, la cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani 
va avea loc premiera da 
gală a filmului „Ecaterina 
Teodoroiu", producție a Ca
sei de filme Unu. Publicul 
cinefil se va întîlni cu re
gizorul filmului Dinu .Co
cea, actrița Stela Furcovici, 
interpreta eroinei de pe 
Jiu, și alți creatori și in
terpret! ai acestui nou film 
românesc. (T.S.)
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Probabil că area 

cotidiană ^abatere" pe 
Ja. o librărie, că să 
cumperi o 
numai să 
tățilc (cu 
toare sau 
înt:'atîtea - __
dar nicicînd indiferente) 
nu va putea deveni ușor 
obișnuință. Există în

ță, un prieten. (Ar tre
bui poate alăturat, „po
trivit" aici,, un -adjectiv, 
dar care este oare ouvîn- 
tul ce poate înmănunchia 
el singur, atîtea valențe 
îneît să poți crede — fă
ră tăgadă — că folosin- 
du-1, ai sluji adevărul). 
De foarte multe ori, un 
om îți intră în casa ne- 

gestul de a cumpăra o văzut, prin intermediul 
unei cărțulii ca.re-a în
căput într-un buzunar, 
și-l descoperi — deslu
șind u-i slova, copleșit d.e 
dorința de a dărui, fi
rească rostire — recoin-

carte sau 
răsfoiești nou- 
mîini nerăbdă- 
âltfel — încă 
feluri altfel — • (Urmare din pag. 1)

carte — în fiecare, cred 
eu, — o mare emoție, ce
va pare refuză rutina, 
automatismul amorf. Fi
lele tipărite —- minunat 
mod de a comunica, de

LAUDA CÂRTII
a-i apropia pe oameni — 
înseamnă, mai întîi, efor
tul greu de estimat al 
multor, oameni la un loc, 
dar mai înseamnă și în
că un univers cucerit, o 
lume care — asemănătoa
re sau nu cu a ta — îți 
va aduce totuși „ceva", 

' valoarea unei experiențe 
omenești în care să te re
găsești sau care te com
pletează. Fiecare om — 
alcătuitor al unei cărți — 
a avut de spus oamenilor 
tuturor celorlalți, un ade
văr, a avut de transmis 
un mesaj.

Nevăzutul fir care ne 
leagă unii de alții, încon
joară de foarte piuite ori 
pămîntul. 
cînd îți 
ce-ai citit 
tea devine, 
un mod de 
ta pe tine 
simți răsfrîngînd, aproa
pe eu mîndrie, Un alt u- 
nivers interior, oarecum 
mai complicat, în care-și 
face loc — firesc, fără 
sforțări — propria ta ex
periență de viață. Poate 
că fiecare om retrăiește 
— în el însuși, 
prii le lui imagini 
tul unui Manole 
rezidind, 
plinirea. Cărțile sînt pen
tru noi — dincolo de ne
voia de documentare, de 
efortul asimilării unor 
cunoștințe noi' — un to
varăș de drum prin via-

Uneori 
place

într-Un fel, 
a te reinven- 
însuți. Și te

cu pro-
— mi- 
mereu 

refuzînd neîm- .

punînd uluitoarea perfec
țiune a careului, caden
ța neașteptată pe oare el 
singur a descoperit-o in 
tot ce este lumea din jur.

S-ar putea cita nenu
mărate versuri, fraze în
tregi, replici care — î- 
nainte de a fi rostite pe 
scenă — au îsuflețit, în- 
tr-un spectacol imaginar, 
pagina. cărții. Dar ar fi 
nedrept, oricît am selec
ta, n-ar fi niciodată de- 
ajuns, am pierde întot
deauna ceva. Fiecare din
tre noi duce cu el un fel 
de „carte" mai mare sau 
mai mică în care s-au a- 
dunat an cu an, volum 
cu volum, o mulțime de 
„cuvinte potrivite" care 
alcătuiesc un adevărat 
„univers cultural", mereu 
reîmprospătat, nealterat 
niciodată.

Este o comoară ușor de 
purtat, ușor de mînuit, 
unul dintre marile lu
cruri nepăzite care apar
țin tuturor și fiecăruia 
în parte și nimeni nu ni-1 
poate lua. Dar, care din
tre noi a cutezat — sau 
măcar s-a gîndi-t — să 
murmure simplu: „mul
țumesc, omule", atunci 
cînd răsfoim — fără e- 
moții speciale dar cu în
frigurare — o carte.

Dumitru Dem IONAȘCU

Daeă ne-am convins cum 
circulă mijloacele de trans
port de la S.T.R.A., de ce 
nu am face aceasta și cu - 
cele de la Autobaza ITA 
Petroșani ? Prima mașină, 
21 HD 3018, întîlnită în 
trafic, este din păcate tot 
„goală". Conducătorul au
to Nicolae Goia ne spunea 
că merge la I.C.T. Lonea 
(P.I.). Dar, pe foaia de 
parcurs nu era consemnat 
acest lucru. Or, articolul 
32 din Decretul 462/1977 
prevede : „Ea plecarea auto
vehiculului în cursă, foa
ia de parcurs trebuie să 
conțină, obligatoriu, date
le privind identificarea 
autovehiculului, a remorcii 
Și a personalului de bord, 
sarcina de transport, sta
rea tehnică și kilometrajul 1 
la plecarea în cursă, pre
cum și locul de parcare".

într-o situație simi
lară circulau și mașini
le cu numerele de înma
triculare 21 HD 843, 21 HD 
1070, 21 HD 3274. Din pă
cate, lista celoi- găsiți în 
neregulă ar putea conti
nua. Ne-a mai reținut a- 
tenția conducătorul auto 
Adalbert Nagy, care aler
ga cu bascula 31 HD 4284, 
fără încărcătură, bineînțe
les, să-și confirme o .foaie 
de parcurs.

Pentru că tot e vorba de 
folosirea rațională a mij
loacelor de transport, de e- 
conomisirea de carburanți, 
nu putem să nu amintim 
și de atitudinea șoferului 
Gheorghe Brătulescu de la 
E.T.P. care nu numai că 
a parcat autobuzul pe 
strada Ilie Pintilie din Pe
troșani, stînjenind circula
ția, ci a binevoit să lase 
motorul să meargă- „în gol" 
mai bine de două ore, jus- 
tificînd că dacă oprește 
motorul nu-1 mai poate 
porni. Cît carburant s-a i- 
rosit fără rost și cine-1 plă
tește? Au mai fost înre
gistrate mașini care nu 
circulau la capacitate, con
form normelor în vigoare, 
și de la S.U.T.
I.R.I.U.G., T.G.H. 
față de asemenea abateri

ce risipesc

lucrătorii de la circulație 
qare ne-au însoțit în faldul 

. nostru au încheiat procese 
verbale, au dat amenzi. 
Dar, dacă ne gîndim la 
faptul că un ARO 240 con
sumă pe timp de iarnă 
17,5 litri de benzină la su
ta de kiiomelri. o basculă 
Roman Diesel de 6,5 tone, 
28 dp litri motorină, un au
tobuz 30 litri de motorină, 
un tractor 5 litri de moto
rină pe oră, iar o carosată 
de 5 tone, 33 litri de ben
zină, ne dăm ușor seama 
ce cantități însemnate de 
combustibil se irosește fă
ră rost.

Concluziile trebuie să le 
tragă întreprinderile, uni
tățile deținătoare de par
curi auto, cît și beneficia
rii transporturilor.

• (Urmare din pag. 1)

Iscroni,
Evident,
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POLICALIFICAREAȘ • (Urmare din pag- 1) ---- ....................... ........ î-
; lucru. „Dacă mergem în 
= acest ritm, ne spunea 
: maistrul, pînă în 20 de- 
; cembrie vom excava în- 

ț î treaga cantitate de pă- 
j.mînt creîndu-ne astfel 
î posibilitatea să atacăm 
t fundația subsolului. Am 
; luat măsura ca în pa- 
j ra’.el să începem și 
5 săpăturile la stîlpi. Mo- 

montan încă nu avem

• (Urmare din pag. 1) l.M. Aninoasa, ne-a pus

s s Ritm intens

î tuburile, dar sperăm să 
î le primim la timp. Pî- 
' nă vom excava aproa- 
; pe 1000 mc vom fi ă- 
ș provizionați cu ’ toate, 
î Ceea ce ne preocupă pe 
5 noi acum este altceva, 
î Un ritm intens de lucru, 
: bineînțeles, după înce- 
ț perea turnării ar putea 
f fi asigurat dacă am pri- 
s mi piesele prefa- 
| bricele de la Bîr- 
5 cea. Atît din punct 
f de vedere al rapidității 
’ cît și al înlocuirii for

ței de muncă. Oricum 
așa cum au început lu
crările, noi vom reuși 
ca pînă la sfîrșitul anu
lui să realizăm și chiar

3
ț

i

ș să depășim planul va- 
; loric stabilit".

(
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în 
că 
în 

foarte scurt timp înfăptui
tă, „încă din săptămîna 
următoare vom începe un 
nou curs de calificare — 
ne-a declarat interlocutoa
rea. Sînt 
nominale 
neri care 
cursurile 
celei de-a 
de electrolăcătuși — și cu 

sînt policalifieați; Mai mult cei 30 de electrolăcătuși
de atît, o parte din mun- din fronturi direct
citorii policalifieați sînt în- live care urmează 
cadrați în alte brigăzi de
cît cele dotate cu comple
xe. Fără îndoială că, în 
perspectivă, și abatajele 
frontale ou susținere 
draulică individuală 
trebui să dispună de for
ță de muncă poliealifieată, 
dar, deocamdată, cred că 
organizatorii producției 
trebuie șă dirijeze această 

' forță în principal spre 
fronturile în care progresul, 
tehnic a pătruns mai în
tîi".

Opiniile șefului de bri
gadă Traian Cerna pun 
limpede în evidență că la 
l.M. Aninoasa se impune 
cu stringență reînceperea 
cursurilor de policalificare. 
Discuția cu tovarășa Eau- 
ra Roman, responsabil cu 
învățămîntul profesional la

deși exigențele producției 
impuneau luarea unei a- 
semenea măsuri. De mai 
multe luni a fost introdus 
în sectorul nostru, I, un al 
doilea complex mecanizat. 
Ca urmare, ponderea mun
citorilor policalifieați 
brigăzi s-a diminuat, 
brigada noastră, de pildă, 
doar 10 muncitori 
o treime

situația să consemnăm 
această cerință va fi

contribuind, totodată, la so
luționarea problemelor im
portante ale producției.

Integrarea în viata social- 
economică se desfășoară 
sub trei aspecte : practica 
productivă în atelierul 

. școală, dar și într-un nu
măr mare de unități cu 
profil minier djn Valea 
Jiului și din întreaga ța
ră (anii I—III ingineri și 
I—II subingineri) ; munca 
de cercetare din institut și 
în colectivele I.C.P.M.C, 
Petroșani, C.P.M. Deva, 
I.C.M.S.N. Cluj, I.P.C.M.L. 
Craiova (anii IV—V ingi
neri, III subingineri), de 
cercetare științifică și pro
iectare tehnologică efectua
tă de cadre didactice și 
studenți sau în colective 
mixte (cadre, studenți, spe
cialiști din producție). în 
acest an, prin practica 
studenților în producție 
s-au realizat 16 000 tone de 
cărbune și minereuri iar a- 
telieful școală își va de
păși planul anual.

Tematica de cercetare a 
institutului a avut un per
manent caracter de partici
pare la înfăptuirea politicii 
de creștere a producției de 
materii prime, la mecani
zarea și automatizarea 
principalelor procese de 
producție etc. An de an ac
tivitatea de cercetare ști
ințifică s-a dezvoltat, ast
fel îneît în prezent valoa
rea totală a contractelor 
de cercetare corespunde 
valorii de peste 50 000 lei 
pentru fiecare cadru di-
»•••••••••••••••••••••••••••••••••••♦••••••»

Cronica filmu'ui „G h i n i o n i s t u 1“

fierar betoniștii Alexandru loja și Nicolae 
teanu execută armarea turnului liftului de la viitoarea 
fabrică de confecții din Vulcan.

Foto : Gh. OLTEANU

dactic. Planurile de cerce
tare — proiectare au fost 
întocmite într-o asemenea 
manieră îneît să corespun
dă cerințelor actuale și de 
perspectivă ale industriei 
miniere, dar și dezvoltării 
învățământului. Peste 80 la 
sută din totalul temelor se 
încadrează în planul insti
tutului central pe ramură 
iar celelalte atacă proble
me de autodotare a insti
tutului și alte probleme ce
rute de industrie.

Din preocupările și rea
lizările acestui an amintim 
stabilirea de noi tehnologii 
și metode de exploatare a 
striatelor groase din Valea 
Jiului și pentru exploata
rea rezervelor imobilizate 
în pllieri ; mecanizarea tă
ierii rocilor și substanțelor 
minerale utile în abataje 
și în lucrările de deschide
re și pregătire; mecaniza
rea complexă â lucrărilor 
miniere subterane la mi
nele de cărbune și mine
reuri etc.

Pe lingă activitatea de 
cercetare, cadrele didactice 
de specialitate au o pre-. 
zență activă, săptăminală, 
la unitățile de producție, 
cercetare și proiectare din 
cadrul C.M.V.J., C.M, De
va, C.M. Oltenia în vede
rea asigurării asistenței 
tehnice pentru introducerea 
progresului tehnic. O ur
mare firească a activității 
de cercetare sînt și cele 6 
invenții d.in anul . acesta 
care se adaugă la cele pes
te 70 oferite economiei na
ționale de . Institutul de 
mine.

Interesul pentru activi-
în 

Astfel,
tatea științifică este 
Continuă creștere, 
dacă în 1977 erau cuprinși 
în acest domeniu 550 stu
denți, în acest an numărul 
lor a crescut la 753. Sînt 
concludente în acest sens 
și rezultatele bune obținu
te, an de an, la Conferin
țele naționale ale cercu
rilor științifice studențești.

Introducerea în produc
ție a rezultatelor cercetări
lor efectuate la Institutul 
de mine au avut drept re
zultat valorificarea supe
rioară a diverselor subs
tanțe minerale utile, redu
cerea importurilor, reduce
rea consumului de mate
riale și energie, creșterea 
productivității și securită
ții muncii în procesul de 
exploatare a zăcămintelor, 
mărirea stabilității lucrări
lor miniere și reducerea 
cheltuielilor de întreținere 
a acestora, creșterea capa
cităților de producție, re
ducerea prețului de cost, a- 
tragerea în circuitul eco
nomic a unor noi rezerve 
etc.

Toate acestea vor 
perfecționări continue 
relația învățămînt — 
cotare — proiectare — 
ducție, vor contribui 
plicit la creșterea număru
lui de cadre pe care le 
vom pregăti avînd în vede
re în permanență gospodă
rirea mai rațională a mate
riilor prime prin dezvolta
rea tehnologică mai rapidă 
și introducerea progresului 
tehnic contemporan.

«'re 
în 

c-er- 
pro- ■ 
im-

în
în

___ abia 
din efectiv . r-*.

întocmite tabele 
cu cei 30 de ini- 
vor participa la 
pentru însușirea 
doua meserii —

din fronturi direct

brățișeze meseria
. her".

Fără îndoială că

produc-
sa 

de
im- 
mi-

si la

hi- 
vor

l.M. Aninoăsa policalifica
rea trebuie să ocupe de a- 
cum înainte locul ce i se 
cuvine în preocupările or
ganizatorilor 
astfel îneît 
impetuoasă a tehnologiilor 
avansate de exploatare să 
fie însoțită, în același ritm, 
de pregătirea profesională 

muncitor.
a eficienței 
latura ei e-

producției, 
pătrunderea

a personalului 
Este o cerință 
economice sub 
sențială : creșterea produc
ției Pe seama pătrunderii 
progresului tehnic in Subte
ran, a productivității fizi
ce a muncii sporite ce ur
mează să fie realizată 'a 
l.M. Aninoasa în anul vi
itor,

Asumindu-și în egală 
măsură riscurile de impli- 
cant (ca regizor) și cele de 
implicat (ea protagonist), 
Pierre Richard reconfir
mă impresiile favorabile 
produse cu prilejul „întoar
cerii Marelui Blond". Da, 
putem afirma cu toată cer
titudinea, Pierre Richard 
este un demn urmaș al 
marilor comedieni fran
cezi : Fernandel, Bourvil, 
Louis de. Funes. Dar el cul
tivă un alt soi de umor
decît înaintașii săi- Dife
rențele sînt nu atît calita
tive, cît maj curînd de fac
tură, de registru comic. 
Pierre Richard are, înainte 
de toate, un acut simț al 
efectului poantei, strunită 
cu . precizie în conformita
te cil deschiderile Spectato
rului contemporan. Mizînd 
mult pe clapele mai preten
țioase ale claviaturii co
mice (cum ar fi umorul 
absurd orj exacerbarea si
tuației, pînă la ignorarea re Alfred face cunoștință 
limitelor realului), regizo- ■ cu prezentatoarea de tele-

viziune constituie o de
monstrație cum . .umorul 
negru poate declanșa 6 e- 
rupție de comic irezistibi
lă. Adesea avem senzația 
că vena comică a filmului 
a atins debitul maxim. 
Dar în clipa următoare . 
trebuie să recunoaștem ca 
ne-am înșelat, pentru că 
Pierre Richard se dovedeș
te a fi inepuizabil în sur
prize. Felul în care perso
najul principal dă de gol 
matrapazlîcurile concursu
rilor. televizate dă măsură 
acestei inventivități. Și, ca 
îritr-un carusel al imprevi- 
zibilităților, totul se ia de 
la capăt: Alfred urmează 
cu" credință involuntară 
traiectoria, destinului . său

rul — interpret creează un 
personaj în „Ghinionistul"' 
care nu cunoaște imposi
bilul cînd trebuie să-și do
vedească însușirile de de- 
săvîrșit încurcă-lume. Tră
sătura dominantă a aces
tui personaj este candoarea 
criminală. Datorită acestei 
trăsături devine autorul u- 
nor situații incredibile : în 
calitate de arhitect, de pil
dă, evoluțiile sale atrag 
magnetic niște cataclisme 
naturale sau... mai puțin 
naturale. Uriașa discrepan- . 
ță dintre intenție și reali
zare sțîrnește în Alfred, 
căci. așa se numește eroul 
pățaniilor ghinioniste, o 
sinceră stupoare. Starea sa 
de totală perplexitate, ra
portată ja dimensiunile ab- de ghinionist. Ca si în „în 
surdității situației ereeâză 
o atmosferă ilariantă ra
reori întîlniță.

De altfel, în film exis
tă secvențe de rîs antolo
gice. Circumstanțele în ca-

toarcerea Marelui Blond", 
există și aici nenumărate 
detalii excelente, adevărate 
pastile de umor concentrat, 
care fac și mai atractivă 
partitura filmului.

c. alexandrescu
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tehnico-știintific> »
Una dintre dificultățile întîmpinate de mineri este 

umiditatea straturilor în curs de exploatare. Feno
menul era pînă nu de mult- greu de apreciat. Freo- 
cupîndu-se de această problemă, minerii Ionel Ichim, 
Nec.ulai Rotaru și loan Micu, de la exploatările de pe 
Valea Trotușului, au realizat un dispozitiv care per
mite o evaluare coreotă a umidității la turbă. Măsu
rile tehnice întreprinse ea urmare a aprecierii corecte 
a fenomenului amintit au permis minerilor din Co- 
mănești sporirea productivității 
bază, extragerea Suplimentară 
tone cărbune. -

Stejarul din Borzești —- de a 
gă o frumoasă legendă referitoare la viața voievodu
lui Ștefan cel Mare — relevă naturaliștilor cîțeva

muncii, și pe această 
a mai bine de 6 000

Povesti
în pastile

cărui existență se lea-

ji e la bun început tre- 
jj buie precizat că de- 

numirea capitalei 
regilor daci nu trebuie 
confundată cu numele tîr- 
ziu al coloniei romane Ul- 
pia-Traiana . Sarmizegetusa. 
Din imaginile pe care ni le, 
conservă Columna lui Tra
ian, Sarmizegetusa se gă
sește în munți, iar săpătu
rile arheologice efectuate

mis)...' Alții, printre 
Richard Hugs, o perind 
o etimologie fantezistă, 
jung să susțină că Sarmi
zegetusa este un oraș al 
sarmaților, ajuns în stăpî- 
nirea dacilor. Toate aces
tea și altele asupra cărora 
nu vom stăruj încearcă e- 
timologii forțate, prin ru
pere nejustificată a cuvîn- 
tului, prin lipsa unor ele-

NIMENI ?
iai trebuie 
mormanul 

? carosabil 
?eco" din 
ă fie văzut 
►bligați să 
ții optime 
’ Se aș- 
ident, ori 
rîmăverii ?

luna lui 
este mult, 

ri''~'Vitteva 
tarii, noș- 
ască gbea- 
de o ban- 
,ție și să 
de unde 
drum. Nu 
paguba e

curiozități : tulpina are o circumferință la bază de 
aproape 10 metri, după care trunchiul capătă suplețe 
și majestuozitate pe o înălțime.de peste 3 metri, dea
supra căruia formează un coronament viguros și în
tins. Ciudățenia constă, apoi, 
nu a acceptat nici un fel de 
tificînd abundent și acum la 
proape 5 secole.

Un nou material pentru . . __________ _
metalului, ce face obiectul unui brevet înregistrat 1a 
Oficiul de Stat pentru invenții și mărci, a fost conce
put de un grup de specialiști din Capitală. Este vor
ba de un amestec de cauciuc și rășini sintetice, pul
bere de ebonită și grafit. Supus unor procedee de 
plastifiere, rafinare și vulcanizare, acest amestec 
se transformă intr-un sortiment de ebonită cu o mare 
rezistență la șoc și tracțiune și care se mulează per
fect pe suprafața metalului. Metalele, astfel protejate 
împotriva coroziunii au o mare rezistență la medii 
acide și alcaline și î.și păstrează integral calitățile 
pînă Ia o temperatură de circa 100 de grade Celsius.

La spitalul clinic Fundeni din Capitală se utili
zează cu.succes pentru stabilirea înainte de operații a 
agregabilității plăcuțelor sanguine — fenomen biologic 
de mare importanță în procesul de coagulare a sîn- 
geluj — un aparat românesc denumit „Agregometru 
cu monotorizare continuă". Noul aparat poate fi folo
sit și pentru verificarea eficienței unor medicamente 
în bololile cardiovasculare, precum și în controlul a- 
numitor preparate din sînge.

șl în faptul că stejarul 
plantă parazitară, fruc- 
venerabila vîrstă de a-

protecția anticorozivă a

Obirșia Sarmizegetusei
în zona Orăștiei eviden
țiază fără dubiu caracteris
ticile așezărilor dacice for
tificate : așezare pe înăl
țimi, multiplă circumvolu- 
ție, enorme valuri de pă- 
mînt susținute de palisade 
înaintea zidurilor, folosi
rea turnului de apărare 
pe căile de acces și colțu
rile incintei. Istoria cerce
tării numelui Sarmizegetu- 
sa a debutat Drin etimolo
giile lui J. Grimm și B.G. 
Niebuhr, care văd în acest 
euvînt reunirea o două et
nii : sarmați și goți. Ast
fel se deducea o alianță 
între aceste două popoare. 
J.G. Cuno desparte cuvîn- 
tul Sarmize-getusa, ceea 
ce după el ar însemna „o- 
rașul sarmaților". Unii cer
cetători au afirmat că Sar- 
mis ar fi fondatorul aces
tui oraș din Daei.a și pen
tru a-j dovedi existența 
ajung să plăsmuiască niște 
monede cu inscripția „Sar
mis basileus" (regele Sar-
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mente de comparație. Mai 
aproape de adevăr s-a si
tuat V. Giuglea, care în 
urmă eu 50 de ani afirma: 
„Sarmizegetusa înseamnă 
„cetate cu turnuri". Lămu
rirea înțelesului de bază 
al cuvîntului citat a făcut 
parte din aria preocupări
lor trăcologului clujean I. 
I. Russu. Operînd potrivit 
principiilor limbii trace și 
ținînd seamă de elemen
tele arhitectonice și topo
grafice care intevin în for
marea 
derivă 
Zarmi 
nul „g 
avînd 
„înălțime", 
doua parte — zege cu su
fixul t palisadă", „lucra
re ou pari". Sufixul t ar 
însemna „prevăzut cu". în 
finalul numelui se adaugă 
sufixul usa frecvent întâl
nit. în toponimia tracă. Ar 
fi deci „cetate 
construită pe 
S-a ridicat ca 
că. deși cetăți 
pe înălțimi sau stînei, în
tărite eu palisade s-au des
coperit multe și probabil

acestui 
prima 
de la 
(h) er 
înțeles

»•

nume, dînsul 
parte astfel: 
indoeuropea- 
cu sufixul m 
de „piatră", 

.stîncă", iar a

de palisade, 
înălțime", 
obiecțiune 
construite

se vor mai găsi, compo
nenta zege și sufixul t, ca
re ar. însemna tocmai a- 
ceasta — prevăzut cu pa
lisade — nu apare în nu
mele altor localități forti
ficate în acest chip. Așe
zările dacice cunoscute pî
nă acum. prevăzute cu va
luri de pămînt și palisade 
purtau numele „dava".

In ultima vreme expli
carea numelui Sairmizege- 
tusa a cunoscut o nouă di
recție. După cum șe .știe 
capitală Daciei libere Sar
mizegetusa poate fi identi
ficată cu Grădiștea Mun- 
eelului.- Valurile și palisa- 
dele joacă aici Un rol se
cund, pe primul plan se e- 
vidențiază zidurile, dar mai 
ales turnurile și sanctuare
le. Forma agatusa ne pu
ne în legătură ou substan
tivul grec tursis —■ turn, 
castel, întări tură.

Se poate spune deci, că 
termenul tusa a fost adus 
în nordul Dunării de meș
teri care foloseau tehnica 
întîlnită la tracii balca
nici. Cit privește particula 
aga, ar avea un sens aug
mentativ — mare. Rămîne 

' : a 
Unii 

care' C. 
vadă un 

cetatea 
Sarmis.

___ _____ nu are 
o existență istorică certă, 
se pare că ipoteza cea mai 
seducătoare rămîne — deo
camdată — înțelesul de 
„înălțime, stîncă". în a- 
eeastă lumină Sarmizegetu
sa ar însemna „Cetatea 
cea- mare de pe înălțime".

elf»**} . *
mentativ 
în discuție prima parte 
numelui — Sarmis. U. 
cercetători dintre 
Cihodaru tind să 
anțroponim, deci 
cea mare a lui 
Cum acest Sarmis

Eu sînt Zîna Flori- 
dumneata cine 

ești ?" „Eu sînt inspec
tor de la direcție, am 
venit să fac inventarul 
la flori".

„Colac peste pupăză", 
fiul de îm- 
peste coțb- 
Spînu, că 

prea avem

zise necăjit 
parat. „Ba 
fana, îi zise 
pupeze nu 
pe aici".

Și Făt-Frumos înțîl- 
ni balaurul cu 16 ca
pete 'și vru să-l răpună. 
„Fie-ți milă de mine, 
îi zise acesta, nu mă o- 
morî, am atîtea guri de 
hrănit".

trînțl ușa că
ii spuse buni- 
te speria n-am

Lupul 
suței și 
cil : „Nu 
venit să te mănînc pe 
tine, prefer să-ți mă
nînc pensia".

Scufița Roșie îl întîl- 
ni în cele din 
pe vînător și 
„Am văzut un 
tîrcoale, de ce 
puști,?". „Eu l-aș fi îm
pușcat, dar..." răspunse 
vînătorul în timp ce se 
căznea să ascundă la 
spate o blană de oaie 
pe care tocmai o pri
mise în... dar.
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Gropile marine 
ceanice se umplu, 
mărilor și oceanelor1 
înalță, dar apa ca lichid 
se ridică, ea fiind înlo
cuită de materia depusă. 
Vîrfurile munților se e- 
rodează datorită intempe- mai înalt decît altul. Dar 
riilor (variații bruște de 
temperatură de la caid la 
rece și invers) se des
prind blocuri și se sfar
mă, ajung nisip, trans
portat dc apele care se 
scurg. Căldura primită 
de la Soare întreține cir
cuitul apei în natură va- 
porizînd apa pură, fără a 
mai putea readuce subs
tanța transportată, în VÎr- 
ful munților. Uscatul es
te astfel spălat periodic 
cu fiecare ploaie, sute de 
mii de tone, dacă nu . mi
lioane din materia usca
tului este transportată în 
mări și oceane. Astfel da
torită energiei calorice 
primită de la Soare, se 
întreține, de milioane de 
ani această acțiune de 
nivelare a Terrel. Dar ce 
se va întîmpla cînd Te-

și o- 
fundul

se

rra se va nivela în detri
mentul uscatului ? Apa 
planetei fiind dislocuită 
din golurile ei, bineînțe
les că se va ridica me
reu pînă cînd nu va mai 
fi pe Terra nici un punct

atunci, dacă acum peste 
2/3 din suprafața Ternei 
este acoperită cu apă, nu 
va mai exista uscat.

Uscatul va dispărea sub 
apă pentru totdeauna, cu 
toate consecințele ei pen
tru viața terestră, dacă 
oamenii nu se vor gîndi 
de acum.

Evident, cantitatea 
apă a planetei 
ind aceeași, nu 
mai exista ape ma; 
dînci de 500—800 m 
trucît suprafața acoperită 
de apă fiind mai mare 
iar volumul rămînînd 
constant, adîncimea va 
fi mai mică.

Generațiile de mîine 
vor lupta cu toate forțele 
cu apa și vor învinge. 
Folosind toate cuperirile 
științei și tehnicii vor sal-

de
fi- 

vo-r 
a- 

îri-

va uscatul și 
trimite, spre ș 
ajutor și alte 
mesaje în Cosmos : S.O.S. 
TERRA 
vident 
pentru 
oamenii 
alertați, 
te constituie o 
care se manifestă 
de clipă sub ochii noștri, 
care admiră frumusețea 
curgerii unui rîu sau flu
viu fără să sesizăm cum 
PLANETA totuși se au
todistruge. Mai este oare 
cazul ca oamenii să m'ai 
caute ei și alte mijloace 
pentru a-și distruge pla
neta cu arme nucleare, 
cînd ea însăși se găsește 
într-o autodistrugere con
tinuă ? închei printr-un 
singur mesaj : OAMENI 
să ne SALVAM PLANE
TA pentru ca viață RA
ȚIONALA să fie veșnică.

poate vor 
le veni în 
civilizații,

SE ÎNEACÂ. E- 
că deocamdată 
încă mii de ani 
nu trebuie să fie 
totuși cele relata- 

realitate 
clipă

Lector univ. ing. Ion 
MIRIȚA, 

doctorand în sisteme 
cibernetice

5Viorel MORARU
Mircea ANDRAȘ

Foto : Aurel HULA
♦

(arările iernii duc spre încintare.
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alizată cu 
biroului 
1 Miliției

I
.'DE EȘTI?

degeaba 
ădatu, că 
e. Ești șin- 
ivat de 
lirecției de 
din care a 

o mașină 
ia Vodă în 
> 5 decem- 
mem că e 

răspunzi 
; a te pre- 
ție de bu- 
:e că te a- 
fat bun în 

Lție și con- 
’.~unde lu-

La premiera operei Lo
hengrin, care a avut loc la 
opera mare din Paris, Wag
ner l-a-invitat pe celebrul 
compozitor Meyerbeer.

Ei, și cum v-a. plăcut? 
—- l-a întrebat Wagner.

în loc de răspuns Meyer
beer i-a arătat un cetățean 
care" sforăia fără grijă în 

.. sală. '
- —• Vedeți domnule ?

Nu mult după aceasta a 
fost prezentată o operă 
de-a lui Meyerbeer, la ca- . 
re, compozitorul l-a invitat 
pe Wagner.

— Cum vă place 
mea operă ? — l-a 
bat Meyerbeer ,

— Dumneavoastră

ANECDOTE
lui .Victor Hugo „Anul 
nouăzeci și trei" Arrigo 
Boite, poet, libretis>t și 
compozitor italian, foarte 
entuziasmat, a trims mare
lui romancier o telegramă 
al cărei conținut 
doar un singur 
„G-loria".

șat un bilețel pe ușă cu 
următoarea inscripție: 
„Mă întorc peste o oră". 
După un oarecare timp s-a 
întors și văzînd biletul și-a 
ziși

noua 
între-

ve
deți ? — de data aceasta 
Wagner a arătat pe un 
spectator adormit în sală.

Iar acesta ? — a zîm- 
Meyerbeer. Acesta

doarme încă de la repre
zentația dv, Lohengrin.

După lecturarea operei

a fost 
euvînt

Ce păcat! Iarăși nu 
găsit acasă — după 

s-a așezat pe scări 
aștepte... propria-?

Victor Hugo s-a 
șat față de prietenul său 
cu o telegramă și mai laco
nică. Cînd, la Bologna a 
fost reprezentat „Meîisto- 
felo", care s-a bucurat de 
Un succes remarcabil, ma
rele romancier i-a trimis 
lui Boite o telegramă, în 
care compozitorul a găsit 
doar un semn de excla
mație „!".

l-am
care 
să-și 
persoană.
Culese de Fr. MORARU

revan-

Alexandr Borodin, 
rele compozitor rus a fost 
un tip foarte distrat. Oda
tă plecînd de acasă a afi-

Pînă la ca
bană mai a- 
veam vreo 2

hi
km.p.

Am i;' ‘atîtea
secrete îneît o

E parte sînt ne-
voit să le țin
la vecin.

ii Fugarul se
ascunse după

1 o... intersecție.
Ing. Zoltan 
KIRALY jr.
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Convorbiri româno-chineze
PEKIN 9 (Agerpres). —< 

Sîmbătă au început la Pe
kin convorbirile dintre 
tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vieeprim-minis- 
tru al guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
președintele părții româ-

Namibia:
Situația după „alegeri"

WINDHOEK 9 (Ager- 
prcs). — Vineri s-au în
cheiat așa-zisele alegeri 
din Namibia pentru de
semnarea unei „adunări 
constituante", măsură im
pusă în mod unilateral de 
regimul rasist sud-african, 
care a sfidat recomandă
rile O.N.U. și voința po
porului namibian. De alt
fel, după cum j-elevă a- 
gențiile de presă, aceste 
„alegeri", desfășurate pe 
-parcursul a cinci zile, au 
avut loc pe fondul unui 
climat vizibil de nemul
țumire din partea popu
lației locale.

La această mascaradă e- 
lectorală, organizația Po
porului din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO), reprezen
tantul legitim al poporu
lui namibian, nu a parti
cipat. Rasiștii sud-afrioani 
au lansat în perioada pre
mergătoare și în timpul 
alegerilor o amplă cam
panie de intimidare și de 
arestări în rîndul mem
brilor. miiitanților sau 
simpatizanților SWAPO. 
Agenția France Presse 
notează că au fost aduse 
numeroase acuzații în 
legătură cu neregulile și 
presiunile săvîrșite, mai

Politică înțeleaptă, bazată 
pe realități incontestabile

— Notă externă —
Este îndeobște cunoscut 

că, printre numeroasele 
propuneri constructive pe 
care România le-a avansat 
în diverse foruri și întîl- 
niri internaționale în ve
derea diminuării poverii 
înarmărilor și trecerii la 
măsuri practice de dezar
mare se numără și aceea 
a reducerii bugetelor mi
litare. Dacă această propu
nere românească s-ar apli
ca la nivelul cheltuielilor 
militare mondiale din 1977, 
cînd ele s-au ridicat la 400 
miliarde dolari, reducerea 
cu zece la sută a bugetelor 
militare ar permite econo
misirea sumei de 40 miliar
de dolari anual. Chiar și 
jumătate din această sumă 
dacă ar fi afectată într-un 
singur an fondului'de asis
tență al O.N.U., ar fi con
siderabil mai mare decît 
întregul flux de capital 
îndreptat de BIRD și IDA 
în perioada de 5 ani, 
1974—1978, pătre țările în 
curs de dezvoltare pentru 
realizarea unor mari pro
iecte naționale. Acest flux 
Se ridică, potrivit preciză
rilor președintelui Băncii 
Mondiale, Robert McNama
ra, la numai 14,7 miliarde 
dolari în prețuri curente. 
I Pentru evaluarea impli
cațiilor pozitive multiple 
pe care le-ar avea o ase
menea măsură, ar trebui 
amintit că marile proiecte 
Consacrate de principalele 
organisme ale O.N.U. pen
tru rezolvarea unor grave 
probleme economico-socia- 

tie în Comisia guverna
mentală româno-chineză 
de colaborare economică ți 
tehnică, și tovarășa Cen 
Mu-hua, membru suple
ant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliu
lui de Stat, președintele 
părții chineze în comi
sie.

ales în regiunea dens 
populată din nord.

Așa-numita „adunare", 
care va fi anunțată la 13 
decembrie, se va întruni 
la 22 decembrie, deși, așa 
cum relevă agenția citată, 
ea nu se bucură de nici un 
sprijin international, avînd 
rol de marionetă în mîî- 
nile regimului de la Pre
toria.

autoritățile ora
șului NEW YORK au a- 
nunțat descoperirea unui 
important furt de dro
guri i aproximativ 600 
kilograme de marijuana, 
cantitate care, pe piața 
stupefiantelor, are o va
loare de peste 400 000 do
lari. Un asemenea furt 
n-ar atrage în mod deo
sebit atenția în condițiile 
în care consumul și tra
ficul de droguri crește 
continuu în S.U.A., dacă 
n-ar interveni un element 
cu adevărat singular : ma
rijuana se afla într-unul 
din depozitele poliției din 
New York.

ÎN CADRUL UNEI SE
SIUNI extraordinare a Co
mitetului Central al Miș- 

le ale țărilor în curs de 
dezvoltare se ridică, în to
talitatea lor, la o sumă cu 
mult inferioară celei ce ar 
rezulta din reducerea cu 
10 la sută a cheltuielilor 
militare mondiale.

Astfel, programul ali
mentar mondial prevede 
cheltuieli de circa
950 000 000 dolari pentru 
perioada 1979—1980 ;

Fondul internațional de 
dezvoltare agricolă, stabi
lit de Conferința mondială 
a alimentației din 1976, 
este evaluat la un miliard 
dolari ;

Fondul comun de finan
țare pe care îl implică rea
lizarea programului inte
grat al produselor de bază 
este evaluat la oirca 6 mi
liarde dolari;

Eradicarea paludismului 
în lume implică cheltuieli 
de 450 000 000 dolari, iar 
eradicarea variolei în cele 
50 de țări afectate de 
2 500 000 dolari anual ;

Programele fundamen
tale ale UNESCO se cifrea
ză la 224 400 000 dolari a- 
nual;

Programele UNICEF au 
fost evaluate, în 1976, la 
circă 91 000 000 dolari.

Aplicarea propunerii ro
mânești ar crea într-un 
singur an fondurile nece
sare înfăptuirii tuturor a- 
cestor proiecte, și asta nu 
prin eforturi suplimentare, 
ci prin reducerea risipei, 
printr-o primă strîngere a 
robinetului înarmărilor.

(AGERPRES)

România: „înalt spirit de echitate 
și realism politic"

FILME
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CIUDAD DE MEXICO 9 
(Agerpres). — Ziarul „El 
Nacional" din Mexic a 
publicat recent un amplu 
articol intitulat „Edifica
rea noii ordini economice 
internaționale în concep
ția președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

O rezoluție 
a Consiliului 

de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 9 

(Agerpres). — Intr-o rezo
luție adoptată prin con
sens, Consiliul de Securi
tate al O.N.U. menționea
ză că „libera deplasare a 
forțelor UNIFIC în întreg 
sudul Libanului ar contri
bui într-o mare măsură la 
restabilirea autorității gu
vernului libanez și la salv
gardarea suveranității ță
rii în interiorul frontiere
lor sale internaționale re
cunoscute".

cării Populare pentru Eli
berarea Angolei — Parti
dul .Muncii au fost adop
tate o serie de măsuri ce 
implică restructurări pro
funde în cadrul partidu
lui și guvernului. în a- 
cest context, Lopo do 
Nascimento a fost desti
tuit din funcția de mem
bru al Biroului Politic al 
M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, precum și din aceea 
de prim-ministru.

PREȘEDINTELE ALES 
AL REPUBLICII VENE
ZUELA, Luis Herrera 
Campins, candidat din 
partea Partidului Soeial- 
Creștin (COPEI), avocat și 
ziarist de prestigiu, în 
vîrstă de 53 ani, a obți
nut în alegerile generale 
de la 3 decembrie un a- 
vantaj de aproximativ 
200 000 voturi asupra prin

MAȘINA CARE 
VORBEȘTE

! Cercetătorii sovietici 
: au creat un dispozitiv e- 
! lectromecanic care emite 

sunete ce reproduc vor
birea omului. Frazele pro
nunțate de dispozitiv 
se formează cu aju
torul unei mașini elec
tronice de calcul în mi-

; niatură.
; GALION DIN SECOLUL 
j xvi
: Arheologii canadieni au
; descoperit în apropiere
■ de țărmul Labradorului 

un galion spaniol scufun
dat în secolul al XVl-lea. 
Pe baza obiectelor desco
perite s-a stabilit că na
va era folosită de spa
nioli pentru vînătbare de 
balene, Descoperirea vine 
în sprijinul ipotezei că 
vînătorii de balene basci

■ și-au construit în Canada 
; un sat pescăresc. El avea 
: o populație de aproxima- 
i tiv 800 de persoane.
î AVERTISMENT PENTRU 
I FUMĂTORI
5
; In cadrul unor amen- 
i damente aduse la legisla- 
’ ția în domeniul produse- 
• lor alimentare, guvernul 
| elvețian a h 0 t ă r î t 
; ca pe viitor în El- 
5 veția toate pachetele de 
! țigări să poarte avertis- 
; mentul „Fumatul poate 
î .dăuna sănătății dv“.

„Printre contribuțiile 
cele mai mari ale pre
ședintelui N j c o l a e 
Ceaușescu la. dezvoltarea 
gîndirii sooial-politice con
temporane, scrie „El Na
cional", un loc central 
îl ocupă fundamentarea și 
elaborarea unei concepții 
în legătură cu necesitatea 
obiectivă și căile practice 
pentru edificarea noii or
dini economice și politice 
Internaționale".

Potrivit concepției pre
ședintelui Ceaușescu, po
poarele înseși, unicii cre
atori ai propriei istorii, 
constituie motorul edifi
cării noii ordini economi
ce și nolitice internațio
nale. în centrul acestui 
proces se situează în mod 
logic afirmarea dreptului 
inalienabil al tuturor na
țiunilor-de a-și determina 
în mod liber destinele, 
conform propriei lor vo

cipalului său contracan
didat, Luis Pinerua Or
daz, reprezentantul Ac
țiunii Democratice, ac
tualul partid de guvernă- 
mînt.

IARNA ACEASTA 
va fi lungă și friguroasă, 
afirmă ornitologii iugo
slavi. Părerea lor se. ba
zează pe faptul că un ma
re număr de păsări mi
gratoare au poposit mai 
devreme decît în alți ani 
pe malul lacului Palici, în 
drumul lor din nordul Eu
ropei spre ținuturile calde.

1N PRIMELE 11 LUNI 
ale anului în curs, costul 
vieții a înregistrat în Ar
gentina o creștere de 47,4 
procente — informează a- 
genția Prensa Latina. în 
perioada de referință, au 
intrat în vigoare impor
tante majorări de prețuri 
la produse de primă nece
sitate, cum ar fi alimen
tele și combustibilii, ca și 
lâ o serie de servicii de 
bază.

Faptul divers
pe glob

CLIMA
Dacă omenirea va con

tinua să consume din ce 
în ce mai mult petrol, 
gaze naturale și cărbune 
clima planetei noastre 
s-ar putea încălzi treptat, 
astfel incit să provoace 
topirea calotelor polare 
de gheață, ceea ce ar du
ce la ridicarea nivelului 
oceanului planetar cu trei 
sau patru metri, susține 
John Mercer, profesor la 
Universitatea din Ohio, 
într-un raport prezentat 
Consiliului american pen
tru promovarea științei. 
Potrivit opiniei sale, ar
derea combustibililor fo
sili va duce la dublarea 
cantității de bioxid de 
carbon din straturile joa
se ale atmosferei în a- 
proximativ 50 de ani, 
ceea ce va avea drept re
zultat o creștere a tem
peraturii medii a globu
lui, întrucît bioxidul de 
carbon absoarbe radiați
ile calorice fără să per
mită eliberarea lor în 
spațiu, provocînd un e- 
fect similar celui din .so
larii. El a cerut suprave
gherea atentă a evoluți
ilor calotelor polare.

ințe, și de a construi o 
lume a progresului în care 
colaborarea egală să faci
liteze fiecărei țări ac
cesul nestingherit la cu
ceririle revoluției tehni- 
co-științifice mondiale, la 
civilizația contemporană".

„Capacitatea de a des
cifra și de a defini cu o 
puternică forță de antici
pație direcțiile de bază 
ale evoluțiilor sociale 
contemporane, înaltul spi
rit de echitate și realism 
politic care se desprind 
din propunerile și măsu
rile concrete ale concep
ției președintelui Ceaușescu 
privind noua ordine eco
nomică internațională ex
plică ampla audiență de 
care se bucură această 
gîndîre în lume, contri
buția sa la creșterea pres
tigiului internațional al 
României socialiste".

Fonduri
pentru arme
MANAGUA 9 (Agerpres)

— într-un interviu acor
dat săptămânalului ame
rican „Newsweek", dicta
torul nicaraguan Anasta- 
sio Somoza a recunoscut 
că guvernul său preferă 
să cumpere arme în loc 
să utilizeze fondurile pen
tru dezvoltare, pentru ri
dicarea nivelului de via
ță al populației și comba
terea fenomenelor de șo
maj, malnutriție, inflație, 
care ascut tot mai puter
nic criza social-politică și 
economică internă.

Pentru a putea suporta 
cheltuielile enorme pe 
care le presupune înarma
rea, guvernul Somoza — 
arată revista „Newsweek"
— a suspendat, zilele 
trecute, fondurile desti
nate inițial pentru dezvol
tarea învâțămîntului, pen
tru dotarea cu echipa
ment tehnic necesar a U- 
niversității naționale, pre
cum și cele rezervate u- 
nor cheltuieli școlare.

VULCANII ;
Biroul francez de geo- i 

Iogie și minerale a dat j 
publicității rezultatele u- . ■; 
nor cercetări speciale, în- i 
treprinse în legătură cu ! 
erupția vulcanilor din re- ; 
giunea lacului Assalc clin ; 
Djibouti, care a avut loc | 
în noaptea de 7 spre 8 i 
noiembrie. Oamenii de | 
știință au stabilit cu pri- i 
iejul acestor cercetări că : 
Peninsula Arabică s-a de- ; 
părtat de Africa cu a- ; 
proape un metru, aceasta 5 
fiind ce-a mai importantă j 
deplasare din cîte au fost 
cunoscute pînă în prezent, 
astfel de deplasări fiind, 
obișnuit, de numai cîțiva 
centimetri pe an.

COMPETIȚIE
Un premiu de 100 000 

lire sterline va fi acordat 
cîștigătorului concursului 
de traversare a Mării 
Mînecii cu ajutorul unui > 
avion propulsat de un ; 
dispozitiv care să se ba- Ș 
zeze în exclusivitate pe î 
forța „pilotului". Fiecare i 
participant va trebui să i 
fie însoțit de o ambarca- ! 
țiune. Această, originală : 
competiție se desfășoară j 
sub auspiciile „Societății' i 
regale pentru aeronautt- j 
că" din Marea Britanie. j

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Revanșa ; Re
publica î O fată aproa
pe cuminte ; Unirea i 
Ghinionistul.

PETRILA: Haiducul 
cu ochi ca stelele.

LONEA : Al treilea 
jurămînt, seriile I-II.

ANINOASA î Corsarul 
dih insulă.

. YuLCAN ! Cianura și 
picătura de ploaie.

LUPENI — Culturali 
Aventurile lui Don 
Juan ; Muncitoresc î 
Aurel Vlaicu.

URICANI i Fiul Feței 
Palide.

i
i 
i
i

Luni, 11 decembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Albul Bim, u- 
reche neagră ; Republi
c-a : Jucăria ; Unirea : 
Zbor mortal.

PETRILA : Haiducul 
cu ochi ca stelele.

LONEA : Aventurile 
lui Don Juan.

VULCAN: O fată a- 
proape cuminte,

LUPENI — Cultural: 
Ghinionistul ; Muncito
resc : Aurel Vlaicu.

URICANI : Fiul Feței 
Palide.

TV.

Duminică, 10 decembrie

Șoimii pa- 
9,20 Film serial 

copii : Cărțile 
(episodul 16). 

căminul 
10,00

i 
i 
i
i

i 
i

8,00 Gimnastica Ia 
domiciliu. 8.15 Tot îna
inte 1 9,10 ~ ‘
triei.
pentru 
junglei 
9,45 Pentru 
dumneavoastră.
Viața satului. 11,15 De 
strajă patriei. 11,45 în- 

Ichiderea programului.
13,15 Telex. 13,20 Al- 

I bum duminical. 15,00 
I Fotbal 1 F.C. Argeș — 
Dinamo București (re
priza a 2-a). Șah mat... 

' în 15 minute ! 17,00
| Film serial: Linia ma
ritimă Onedin. Episo-, 
dul 68. 17,50 Cuteză
tori spre viitor, 
siune-concurs.
Telejurnal. 19,15 
portaj de scriitor i 
rașul cu flăcări 
tre — Reșița. 
Antologii artistice. Ga
la obiceiurilor și dati
nilor populare. 20,40 
Film artistic: Bruta
rul din Valarque. Pro
ducție a studiourilor 
franceze. 22,15 Telejur
nal. Sport. 22,30 închi
derea programului.

Emi-
19,00

Re- 
O- 

albas- 
19,35

I Luni, 11 decembrie

16,05 
limba ma-

16,00 Telex. 
Emisiune în 
ghiară. 19,05 Efigii li
rice. Versuri 4“ 
ra autorilor, 
de seri.
nai. 19,50
20,20 
Putere 
pisodul 
aveți o 
„Mîndru sînt de 
mul meu", 
populare. 21,55 
mondial. 22,15 Telejur
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BEDACțIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Petroșani, «tr. Republicii, tu. 90, teleioane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL I Tipografia Petroșani, str. Republicii. M. «7.


